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NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NE GJAKOVE,–Departamenti për Krime te 

Rënda, Gjyqtari Shaqir Zika, Kryetari i Trupit Gjykues, dhe gjyqtareve Myfera Hoxha 

dhe Manduhije Syla, anëtare te trupit gjykuese, me pjesëmarrjen procesmbajtëses Bute 

Ramosaj, në lëndën penale kundër të akuzuarit  F. H. H., nga Gjakova, për shkak te 

veprës penale kontraktimit përfitim jo proporcionale nga neni 270 te KPK-se, veprës 

penale te kanosjes nga neni 185 para 1 te KPRK-se, dhe veprës penale uzurpimi i pa 

ligjshëm i pronës së palujtshme nga neni 332 para 1 te KPRK-se, i akuzuar me aktakuzën 

e Prokurorisë Themelore ne Gjakovë,– Departamenti për Krime te Renda, 

PP/I.nr.160/2013, datë 27.01.2014, pas mbajtjes se seancave te shqyrtimeve kryesore me. 

dt.08.01.2016, 12.02.2016, 14.03.2016, 18.04.2016, 21.04.2016, dhe 12.05.2016, me 

pjesëmarrjen e Prokurorit te Shtetit te PTH në Gjakovë Ali Uka,  të akuzuarit  F. H., si 

dhe mbrojtësi i tij Av. G. K. nga Peja, i caktuar sipas autorizimit, i dëmtuari E. H., 

përfaqësuesit te  autorizuar te tij av. N. D. nga Gjakova,  me dt.16.05.2016  shpalli këtë: 

 

 

        

 

A K T G J Y K I M  

 

I akuzuari: F. H., i lindur me ..., në Gjakove,  nga i ati H. dhe ëma C.  e lindura 

K., i pa martuar, ka të kryer shkollën e lart te mjekësisë, punëtor, me banim te 

përkohshëm ne Zvicër, gjendjes së mesme ekonomike, Shqiptar, Shtetas i R. së Kosovës,  

ka qene ne  Arrest shtëpiak  prej dt.30.08.2013, e gjere  me 12.09.2013,  dhe masa e 

paraburgimit nga dt. 13.09.2013, e gjere me  25.09.2013, si dhe  masa e vazhdimit te 

arrestit shtëpiak  me dt. 26.09.2013, e gjere me dt. 29.10.2013.  

 

 

 

                                                    

ËSHTË  FAJTOR 

 

I. Nga muaji shkurt i vitin 2011, e gjere me dt. 30.08.2013, ne Gjakove, me qellim 

qe vetit ti sjell dobi pasurore te kundërligjshëm, duke shfrytëzuar gjendjen e vështir 

financiare  për te detyruar personin tjetër qe te veproi ne dem te pasurisë së tij, ne atë 

mënyrë që i dëmtuari E. H. nga Gjakova, ka hasur ne një kris financiare ne biznesin e tij 

për shkak te disa kredive tërhequra nga Bankat për zgjerimin e veprimtarisë së firmës së 

tij “S. D.” e ne pa mundësi te pagese se kësteve te kredive është detyruar qe nga i 

pandehuri F. H., te merr para ne shumë prej  240.000 (dy qind e katër dhjet mije)€, me 

kamat mujore prej 7%, e që nga kjo shumë i dëmtuari E. ja ka kthyer te akuzuarit  

180.000€, duke ja dhëne edhe  restorantin “ O. “ i cili gjendet ne Çarshinë e Vjetër ne 

Gjakovë, ne shume prej 150.000€, po ashtu i ka dhëne automjetin e tipi “Chevrolet” ne 

vlerë prej 7.000€, e qe çmimi real i tij ka qene 17.000€, duke ja kthyer shumën prej 

330.000€, po ashtu me dt. 04.03.2011, i akuzuari e detyron te dëmtuarin E. H. te 

nënshkruaj kontratë mbi huan kinse i dëmtuari E. i ka marrë hua  te  akuzuarin  shumen 



prej  470.000€, për kundër rrethanave se i dëmtuari ja ka kthyer  borxhin e ne ketë shume 

këto te holla ja ka llogaritur edhe kamatën.  

 

-këso dore ka kryer vepër penale kontraktimi i përfitimit jo proporcionale 

nga neni 270 te KPK-se.  

 

 

             Andaj Gjykata me aplikimin e neneve 3, 6, 11, 34, 38, 64, 73, neni 270  te KPK-

se,  lidhur me nenin  359 par. 2, 366, 450  te KPPK-se,  te akuzuarin e  

 

 

    

E  G J Y K O N 

 

 

Për vepër penale kontraktimi i përfitimit jo proporcionale nga neni 270 te KPK-

se, me dënim burgimi ne kohëzgjatje prej 1 ( një ) vite, e 6 ( gjashte) muaj, ne të cilin 

dënim do të llogaritet koha e kaluar ne  Arrest shtëpiak  prej dt.30.08.2013, e gjere  me 

12.09.2013,  dhe masa e paraburgimit nga dt. 13.09.2013, e gjere me  25.09.2013, si dhe  

masa e vazhdimit te arrestit shtëpiak me dt. 26.09.2013, e gjere me dt. 29.10.2013.  

 

I dëmtuari E. H. nga Gjakova, udhëzohen ne kontest te rregullt civilë, për 

realizimin e  kërkesës pasurore juridike, ne emër te demit te shkaktuar. 

 

  I akuzuari F. H., obligohet qe te paguaj te gjitha shpenzimet e procedurës penale 

sa do te jene sipas llogarisë së kësaj Gjykate dhe ne emër te paushallit gjyqësore shumen  

200 ( dyqind )€, te gjitha këto ne afate prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë se këtij 

aktgjykimit.  

 

Ndaj te  akuzuarit F. H., ne mbështetje te nënti 363 para 1 pika 1.1  

 

 

      REFUZOHET AKUZA  

 

 

II. Se ne muaj Gusht te vitin 2013, ne Gjakovë, seriozisht e ka kanosur te 

dëmtuarin E. H., me qellim te shkaktimit te frikësimit, ne atë mënyrë qe ne telefon i ka 

thëne se do te vret te dëmtuarin E. H., fëmijët e tij, dhe krejt çka ka  dhe do te ja rrjep 

lëkuren duke e share nënën dhe duke e detyruar qe te nënshkruaj kontratë mbi huan dhe 

kërkuar para qe i ka dhënë me fajde ne shume prej  470.000€, për kundër  faktit qe i 

dëmtuari i ka kthyer  borxhin.  

 

 

- këso dore kishte për te kryer vepër penale te kanosjes  nga neni 185 para 

1 te  KPRK-se,  

 

 

III. Se ne muajin shkurt te vitin 2013, ne mënyrë te  kundërligjshëm ka uzurpuar 

pronën e pa luajtshme  te te dëmtuarit  E. H. nga Gjakova,  ne atë mënyrë qe i akuzuari  



F. H., nen kërcënim  ja ka marrë tre lokale  dhe podrumet  qe gjenden ne qendër te  

qytetit ne Gjakove,  dhe janë pronë e të dëmtuarit te cilat ishin te mbushura me mallë, 

ashtu qe te njëjtëve ja venë drynin dhe te dëmtuarit E. H. i ka thënë se kur ti te mi kthej 

she  470.000€, te cilat  para mi ki borxh do ti ktheje lokalet, e po ashtu me dt. 29.08.2013,  

ne objektin e tij te punës  “S. D..“ ne Gjakove, i ka vendosur  drynat,  

 

-këso dore kishte për te kryer vepër penale uzurpimi i pa ligjshëm i pronës se 

paluajtshme  nga neni 332 para 1 te KPRK-se.  

 

 

        

 

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë,- Departamenti për Krime te Rënda, ka ngritur 

aktakuzën PP/I.nr.160/2013, dt. 27.01.2014, kundër te  akuzuarit F. H. H. nga Gjakova, 

për shkak te veprave penale te  fajde nga neni 343  para 3 lidhur me para 1 te KPRK-se, 

veprës penale te kanosjes nga neni 185 para 1 te KPRK-se, dhe veprës penale uzurpim i 

pa ligjshëm i pronës së pa luajtshme nga neni 332 para 1  te KPRK-se. 

 

Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit fillestar  me dt. 05.06.2015, ku prezent ka 

qene Prokurori i Shtetit Ali Uka, i akuzuari F. H., se bashku me mbrojtësin av. G. K. nga 

Peja,  dhe av. T. B. nga Gjakova. 

 

I akuzuari F. H. është deklaruar i pa fajshëm për vepër penale qe i vihet ne barrë 

sipas akuzës, dhe Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit te dyte me dt.  07.07.2015, ku 

përfaqësuesi i akuzës Prokurori i Shtetit ka deklaruar se pas pranimit te kundërshtimeve 

nga mbrojtësi i të akuzuarit sa i përket  dispozitivit te I te aktakuzës për vepër penale te 

fajde nga neni 343 para 3 lidhur me para 1 te KPRK-se, e ka bërë rikualifikimin nga kjo 

vepër penale ne vepër penale kontraktimi i përfitimit jo proporcionale nga neni 270 te 

KPK-se, pasi qe veprimi inkriminues ka  filluar nga  muaj shkurt 2011, vepra penale e 

fajde nuk ka qene e sanksionuar ne ish kodin penale, dhe kjo vepër  është parapare me 

kodin e ri penale, qe ka hyre ne fuqi me 01.01.2013, ndërsa ne pjesën tjetër ka mbetur 

pranë akuzës.  

 

Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit kryesore me dt. 08.01.2016,  ku prezent 

ka qene përfaqësuesi i akuzës Prokurori i Shtetit Ali Uka, i akuzuari F. H., se bashku me 

mbrojtësin e tij av. G. K., i dëmtuari E. H., si dhe i autorizuari i tij av. N. D.. 

 

Përfaqësuesi i akuzës Prokurori i Shtetit Ali Uka,  ne fjalën e tij përfundimtare ka 

deklaruar se gjatë këtyre shqyrtimeve gjyqësore verbale- publik, ne çështje penale kundër 

te  akuzuarit F. H. nga Gjakova, i akuzuar për vepër penale te  fajdesë  nga neni 343 para 

3 lidhur me para 1 te KPRK-se, e te ricilësuar ne shqyrtimin e dytë gjyqësore ne vepër 

penale  kontraktimit i përfitimit jo proporcionale nga neni 270 te KPK-se, vepër penale te 

kanosjes nga neni 185 para 1 te KPK-se, si dhe veprës penale uzurpimi i pronës se 

palujtshem nga neni 332 para 1 te KPK-se, me pa mëdyshje nga provat e administruar 

gjatë këtyre shqyrtimeve gjyqësore dhe atë nga dëshmia e dëshmitarit- te dëmtuarit E. H., 

dëshmitares V. H., pjesërisht nga dëshmia e dëshmitareve  F. Z., F. N., dhe F. L., si dhe 



nga provat tjera materiale  te cilat janë administruar gjate këtij shqyrtimit gjyqësore, ashtu 

qe pas te gjitha këtyre provave te administruara nga ana e Gjykatës kemi ardhur ne 

përfundim se kanë ndryshuar gjendja faktike sa i përket veprës penale  kontraktimit i 

përfitimit jo proporcionale nga neni 270 te KPK-se, e si rrjedhoje e këtij ndryshimit 

faktike beje ricilsimin e kësaj vepre penale ne vepër penale te detyrimit nga neni 267 para 

2 lidhur me para 1 te KPK-se, nga se ne veprimet e te akuzuarit formohet te gjitha 

elementet qenësorë te kësaj vepre penale.  

 

Sa i përket veprës penale  nga dispozitivi II i aktakuzës,  dhe atë vepër penale te 

kanosjes nga neni 185  para 1  i KPRK-se,  deklaroi se hjeki dore nga akuza dhe ndjekja 

penale përket vepër penale duke u nisur nga rrethana se këtë vepër penale pas ndryshimit 

te cilësimit juridik te veprës penale nga dispozitivi I, i akuzës dhe duke qene se vepra 

penale e detyrimit inkroporone ne vete dhe kanosje përkatësisht kërcënimi te cilën ne 

mënyra te ndryshme i pandehuri ja ka bere ne vazhdimësi te dëmtuarit andaj nga këto 

shkaqe hjeki dore përket vepër penale.  

 

Po ashtu deklaroi se hjeki dore nga ndjekja penale  për vepër penale  uzurpimi i pa 

ligjshëm te pronës se pa luajtshme nga neni 332 para 1 te KPRK-se, meqenëse gjate këtij 

shqyrtimi gjyqësore me asnjë prove nuk u arrit te provohet fajësia e këtu te  akuzuarit 

përket vepër penale.  

 

Andaj i propozoi Trupit Gjykuese qe i akuzuari F. H., te  shpallet fajtor për vepër 

penale te detyrimit nga neni 267 para 2 lidhur me para 1 te KPK-se, te gjykohet sipas 

ligjit dhe njëkohësisht te obligohet ne pagesën e shpenzimeve te procedurës penale.  

 

Gjykata ka zbatuar procedurën e provave ka marrë ne pyetje ne cilësinë e 

dëshmitarit këtu te dëmtuarit E. H., dëshmitaret e propozuar ne aktakuzë  F. H., dhe  F. 

N., ka bërë leximin e provave materiale kontratën mbi huan e dt. 04.03.2011, e lidhur ne 

mes te  hua dhënësi F. H., dhe hua marrësi  E. H., deklaratën e hua dhënësit F. H., dhe 

hua marrësit E. H., e dt. 01.06.2012, ka bërë leximin ne prokurën e përgjithshëm te 

Prokure dhënësit E. H. te dt. 10.05.2012, e legalizuar pranë Gjykatës Komunale ne 

Gjakove, me nr. 1265/2012, ka bërë leximin e para kontrate mbi shitblerjen e 

paluajshmërisë te përpiluar nga  juristi i diplomuar  F. L., te N.SH, për punë juridike “ 

K.”  te dt. 10.05.2012, e lidhur ne mes te shitësit E. H., dhe blerësit F. H., ka bërë 

shikimin e deklaratës noteriale te deklaruesit V. H., te vërtetuar ne zyrën noteriale ne 

Gjakove, te noteria F. Z. me nr. LRP. 313/2012,  te dt. 17.09.2012,  si dhe me nr. RLP 

304/2012, te deklaruesit  E. H., te dt. 18.09.2013,  ka bërë shikimin ne aktvendimin e 

Drejtorisë së Kadastrës ne Obiliq, me numër te protokollit 2600288/10 te dt. 06.10.2010, 

ka bërë shikimin e certifikatën mbi te drejtën e pronësisë së pa luajtshëm me nr. UL- 

70705029-045054, te dt. 08.08.2012, ne vendin e quajtur qytete ne  sipërfaqe prej 50 m 3, 

ZK – Gjakove, ne emër te V. H. ne kopjen e planit  te Drejtorisë për Planifikimin Urban –

Kadastër dhe mbrojtje mjedisit numër 26-00288/10, te dt.  06.10.2010, ZK- Obiliq pronar 

E. H., certifikata mbi te drejtat e pronës se paluajtshme me numër të certifikatës UL- 

72614055-00853, te datës 10.06.2010, me numër te njësisë P- 72614055-01736-3, ne 

vendin e quajtur “ D. “ sipërfaqe  1683  m 2 , P-7261055-01736-5, ne vendin e quajtur 

“D.” sipërfaqe 528 m 2, P- 72614055-01736-7, ne vendin e quajtur “D.” sipërfaqe 4579 

m 2, ZK- Gjakovë, ne emër te pronarit E. H., autorizimin i datës 25.06.2012, i legalizuar 

ne Gjykatën Komunale ne Prishtinë VR.2.nr. 4658/2012 dhënësi i autorizimit K. Zh., 

aktvendimi i KK- Ferizaj Sekteriatit për Urbanizëm  Punë Komunale dhe Banesore  në 



Ferizaj 05 nr.351-62, te datës 18.06.1981, kontrata mbi shitblerjen e lidhur ne mes te 

shitësit N. B. nga Prishtina dhe blerësit E. H. nga Gjakova, e legalizuar  ne Gjykatën 

Komunale ne Prishtinë Vr.nr. 7580/2010, te datës  28.09.2010, para kontrata e shitblerjes 

e palujtshmërisë  e lidhur ne Prishtinë me datën  23.07.2009, ne mes te shitësit  B. B. dhe 

blerësit E. H. ne fotokopjen e Jeep-it me targa  .... 

 

I dëmtuari E. H. i cili është marrë ne cilësinë e dëshmitarit ka deklaruar se: 

posedon kompaninë prodhuese për prodhimin e mobilërisë urbane  “ S. D. “ ne Gjakove,  

gjere ne vitin 2010 afarizmi ka qene ne rregull, e pas kësaj kam hasur ne një krizë të 

madhe financiare dhe kam marrë kredi nëpër banka mbi 1.000.000€, dhe gjere ne atë 

kohe këstet e kredisë i ka paguar me rregull. Këtu te  akuzuarin F. H. për here te parë e 

kam takuar ne L. te Zvicër ne muajin Janar te vitin 2011, e paraprakisht e kam njohur 

vellaun e tij B. dhe F. e kam njohur përmes B.. Pasi qe kam pasur premtime nga banka qe 

do te me lëshojnë kredi jam detyruar qe nga vëllezërit H. te cilët i kam njohur nëpër mes  

F. N., nga se me herët kam marrë para me fajde, një here 30.000€, herën tjetër 40.000€, 

me kamat mujore prej 7%, dhe këto te holla i kam kthyer me kohe. Pasi qe kam pasur 

obligime ndaj bankave te  cilat nuk kam mundur ti kryej si dhe obligimet ndaj furnitorëve  

dhe punëtoreve kam kërkuar qe te marrë para me fajde nga F. dhe te njëjtit i kam lypur 

300.000€, dhe kjo ka ndodhur ne muaj shkurt te  vitin 2011. Kam shkuar ne Zvicër ne L., 

ku ka qene F. H., dhe vellau i tij B., ata fillimisht kane hezituar te me japin para me fajde, 

mirëpo unë i kam treguar se jam pagues i rregullt, dhe ata kane kërkuar nga unë 

garancionin, dhe unë i tregova qe kam ne posedim 5-6 palujtshmëri, por i kam ne 

hipotekë ne bankë, dhe ata kërkuan nga unë që te bëjmë një kontratë mbi huazimin e 

mjeteve dhe si garancion nëse nuk mund ti ktheje mjete ti marrinë pronat e mija. Në 

fillim ka bërë një kontratë mbi huan ne shume prej 100.000€, ku një pjesë te hollave F. 

mi ka dhënë ne Zvicër e pjesën tjetër ka thëne se do te mi jep ne Gjakove, e pas një muaj 

e gjysmë mi ka lëshuar 140.000€, te cilat mi ka dhënë motra e tij F. H., ne prezencën e 

dëshmitarit F. N., e këto te holla mi ka lëshua me kamat mujore prej 7%,  dhe herën e 

pare kur mi ka dhënë 100.000€, menjëherë i ka ndalur për kamat 7.000€,  po ashtu herën 

e dytë kur i ka marrë 140.000€, e ka ndalur përqindjen prej 7 %,  dhe kam qene i obliguar 

për çdo muaj te paguaj kamat. Në fillim interesin e kam paguar për çdo muaj por me vone 

nuk kam mundur te beje pagesën për shkak te probleme ne biznes,  dhe unë ne familjen e 

të akuzuarit kam quar çdo javë apo çdo 2- 3 javë  te holla si kam i mbledhur. Këto te  

holla i kam dërguar ne shtëpinë e të akuzuarit te cilat i ka pranuar motra e tij, mirëpo te 

njëjtit nuk me kanë lëshuar kurrfarë dëftese për pranimin e të hollave. Pasi qe kam hasur 

ne vështirësi kam qene i obliguar nga se kam pasur kërcënime dhe sondazhe ja kam 

nënshkruar ne pronësi restorantin “ O. “ qe  gjendet ne  Qarshinë e vjetër, e qe ka qene  

ne emër te bashkëshortes sime. Pasi qe edhe ky restorant ka qene ne hipoteka qe  kam 

marrë kredi nga banka kam qene i obliguar qe unë së bashku me bashkëshorten te 

shkojmë te noteri dhe kemi vërtetuar një deklarate  noteriale  qe unë kinse me vullnet te 

lirë ja kam dhënë restorantin si dhe qelesat e restorantit qe shuma prej 150.000€, te zbritet 

nga borxhi qe kam pasur ndaj te akuzuarit, pasi qe nuk kam pasur mundësi ti kryej 

obligimet, nga se i njëjti çdo here me është kërcënuar  dhe kërcënimi ka qenë çdo here ne 

telefon. Po ashtu ne atë kohe me ka detyruar qe te beje para kontratë  te juristi F. L. ne 

Gjakove, për kinse  shitblerje tre lokaleve për çmim prej 60.000€, e vlera reale ka qene  

400.000€. Po ashtu ne emër te borxhit me ka marrë xhipin qe ka kushtuar gjere ne  

16.000€ gjere ne 17.000€, e këtë e ka mare për 7.000€, me kushte qe nëse ja ktheje  

borxhin te me ktheje xhipin.  Po ashtu F. ne te tre lokale dhe podrum  qe gjenden ne 

qytetin e Gjakovës, i ka vendosur drynat dhe me ka thëne se ne momentin qe do te ja 



sjelli 470.000€, qe sipas tij i kam borxhe, do te shkym këtë kontrate dhe dot e pastrohemi. 

Njëherë nga  unë ka kërkuar qe te nënshkruaj kontratën prej 470.000€, kinse i kam borxh  

dhe të njëjtën ta noterizojmë te noteri. Dhe unë kam kërkuar nga F. qe te jete prezent 

dëshmitari F. N., qe te dëshmoi vlerën e saktë sa  i kam borxh, por jo si inponim te tij, 

dhe ai ne këtë rast është nervozuar shumë, dhe me ka thëne se do ti vendosi  drynat ne 

krejt lokale, dhe unë tani kam reaguar, i kam thënë se deri tash te kam duruar, dhe tani e 

tutje rastin do te  paraqes ne polici, dhe si paralajmërim një deklaratë qe do te paraqes ne 

polici ja kam dhënë dhëndrit te tij,  ne dore  ne parkingun qe gjendet afër ëmbëltorë “Sh.” 

ne Gjakovë. Kjo ka qene date 29.08.2013, ndërsa me dt.  30.08.2013, ne objektin tim “S. 

D.“ F. i ka vendosur drynat dhe menjëherë pas kësaj i jam drejtuar policisë. Dhe pastaj i 

kam hequr drynat nga objektet e mija. Qe nga momenti i marrjes se parave i akuzuari  siç 

kam deklaruar edhe me herët ne start mi ka ndalur 7% e kamatës  dhe pas kësaj sipas 

mundësive si kam pasur qarkullim  çdo here i kam quar ne shtëpi te tij te holla te motra e 

tij F.,  ka pasur raste qe i kam quar  2.000€, - 5.000€,  por asnjëherë nuk me kane dhënë 

vërtetim qe i kam dorëzuar te hollat, nga se çdo here me është kërcënuar ne telefon dhe 

me vone me ka detyruar qe te nënshkruaj kontratën qe kinse i kam hua 470.000€, e kur 

unë kam kërkuar qe te jetë prezent F. N., ky është çartur, F. nuk ka dashur te jetë prezentë 

pasi qe edhe ai i ka pasur borxh F., e pas te gjitha këtyre maltretimeve rastin e kam 

paraqitur ne polici. Sa i përket kontratës mbi shitblerjes se lokalit “O.“ ne Gjakove, ne 

shume prej  150.000€,  noteria  e ka përpiluar deklaratën kinse  unë i kam marrë te hollat 

përket lokal e kjo nuk është e vërtete nga se unë këtu te akuzuarit i kam pasur borxhe qe i 

kam mare te holla me kamatë dhe në mënyrë qe te zbritet borxhi, dhe me pa mundësi te 

kthimit te borxhit ja kam dhëne lokalin “O.” dhe unë para te gatshme asnjë cent nuk kam 

marr nga i akuzuari  dhe se bashkëshortja ime e ka nënshkruar ketë deklarate te noteria 

pasi qe e ka ditur qe unë i kam borxh F., por nuk kemi pasur mundësi te bëjmë kontratë 

mbi shitblerje pasi qe lokali “O.” ka qene hipoteke ne bankë, dhe qelesat e lokalit i kam 

dhënë personalisht vete, e me vonë i kam dhënë dhe tre lokale tjera dhe një podrum, për 

shumen prej  65.000€,  dhe se ne këtë rast nuk kam pranuar asnjë cent, ja kam nënshkruar 

autorizimin qe ky ne këto lokale mund te disponoi lirshëm por me vone e kam revokuar 

autorizimin, qe e kam pasur te vërtetuar ne Gjykatë.  

 

Gjykata ne cilësinë e dëshmitares ka marrë ne pyetje dëshmitaren F. H. H., e cila 

ka deklaruar se: te akuzuarin F. H. e ka vëlla, dhe se vëllezërit e saj janë te punësuar 

përkohësisht ne Zvicër, dhe me vone kane kuptuar se këtu i dëmtuari E. H., i ka pasur 

borxhe vëllait tim, dhe përherë te parë te njëjtin e kam pare te noteria F. Z., dhe aty unë 

kam qene vetëm si figurë nuk kam nënshkruar asgjë, kemi pritur aty nuk ka ardhur gruaja 

e E., dhe vellau im ka dashur qe këtë restorant te regjistroi ne emër timin, pasi qe me ka 

thëne se te njëjtin e ka blerë ne shume  prej 150.000€. Ky restorant është ne posedim te 

vellaut tim dhe i njëjti është lëshuar me qira. Ne prezencën time unë nuk kam pare qe 

vellau im ka dhëne te holla E. H., për restorant,  dhe kam mohuar qe ajo ndonjëherë i ka 

dhënë te hollat e vëllezërve te saj te dëmtuarit E. H., po ashtu ka mohuar se  qe nga E. 

ndonjëherë ka pranuar  te holla ne emër te borxhit, por me vone e kam kuptuar se  E. H. i 

ka borxhe vëllait tim  ne shume prej 470.000€. 

 

Gjykata ka marre ne cilësinë e dëshmitarit  F. N.,  nga Gjakova, i cili ka deklaruar 

se vellaun  te akuzuari F. H., B. H.  e njeh qe  15 vite, dhe i ka raportet e mira, nga se ka 

marrë te holla hua nga ta,  po ashtu e njeh edhe te dëmtuarin E. H., dhe ne fillim i ka 

pasur raportet e mira, por tani nuk i ka pasi qe ja ka borxhe E. dhe nga njerëzit kam 

dëgjuar se ky ka marrë te holla nga F., dhe se te njëjtit kane probleme ne mes veti. Ka 



mohuar se ka qene prezent  kur E. ka marrë para nga motra e F., F. dhe ka deklaruar se ai 

personalisht ka marrë para hua nga B. H., nga vëllait te akuzuarit nga se e kam shok.  

 

Gjykata ka marr ne pyetje ne cilësinë e dëshmitares  noterë  F. Z. e cila ka 

deklaruar se me dt. 17.09.2012, ne zyrën noteriale janë paraqitur deklaruesja V. A. H. nga 

Gjakova, e cila ka deklaruar dokumentin e identifikimit dhe e njëjta ka deklaruar se  me 

vete dije te plote dhe nen përgjegjësi morale qe objekti qe ndodhet ne rrugën “Qarshia e 

vjetër“ restorant “O.” i cili është prone e saj, sipas certifikatës se Kadastrës ne Gjakove 

ne sipërfaqe prej 50 m 2, është pronë e saj dhe i njëjti objekt ka qene ne barr – hipoteke 

dhe ka qene objekt i shitblerjes, ne mes  te  F. H. dhe deklaruese V. H., si dhe 

bashkëshorti i saj E. H. i cili ka deklaruar se ky objekt është ne hipoteke,  dhe i njëjti deri 

ne fund te vitin 2012 do te beje përpjekje maksimale qe te lirohet nga banka hipotekare, 

nëpër mjete barazimit  financiar ne bankë, dhe i njëjti do te jete  objekt i shitblerjes me 

çmim prej 150.000€, dhe i njëjti ka deklaruar se i ka pranuar këto mjete financiare nga 

Zonja F. H. e lindur me ..., jashtë kësaj zyre noteriale, dhe përket i ka dorëzuar qelesat e 

objektit restorant “O.”, kjo deklarate noteriale është bërë me vullnete te dy anshme te 

palëve.  Se pari deklaratën e ka nënshkruar E. H., e ditën tjetër ka ardhur dhe 

bashkëshortja e tij V. H., dhe e njëjta është njoftuar me përmbajtje te deklaratës. Të njëjtit 

nuk kane pasur mundësi te bëjnë  kontratë pasi qe kjo pronë ka qene ne hipotekë  dhe e 

njëjta pronë nuk mund te bartet me deklaratë, po ashtu ka deklaruar se ne prezencën e saj 

nuk janë paguar te hollat ne shume prej 150.000€, por këtë e kane bere jashtë zyrës se saj.  

 

Po ashtu është proceduar ne cilësinë e dëshmitarit  F. L.  nga Gjakova, i cili ka 

deklaruar se te regjistruar ndërmarrjen për shërbime juridike “Kodi” ne Gjakove, dhe me 

dt. 10.05.2012,me kërkesës se palët F. H., dhe E. H., e kane përpiluar një para kontrate 

mbi shitblerje te paluajtshmerisë, ku kane qene prezent te dy palët  dhe kontratën e kane 

bërë ne baze te kërkesës së tyre, sipas meje kjo kontratë është bërë me vullnete te dy 

palëve kontraktuese  dhe pas përpilimit te kontratës te njëjtit kanë shkuar. Objekti i kësaj 

kontrate ka qene shitblerja e palujtshmerisë ne mes te  E. H., qe ka qene pronar i NTSH “ 

D. S.” ne Gjakove,  dhe  F. H.. Palutjshmëria e cekur ne kontrate është blere ne shume 

prej 65.000€,  dhe këto te holla ne prezencën time nuk janë paguar.  

 

Sipas propozimit te Përfaqësuesit te autorizuar te palës së dëmtuar Trupi Gjykues 

ka marrë aktvendim qe ne cilësinë e dëshmitareve te procedohet V. H. dhe A. H.. 

 

Dëshmitarja  V. H., ka deklaruar se E. H. qe nga pas lufta si dhe para lufte 

vazhdimisht është mare me biznes, i njëjti është inxhinier  dhe unë i kam ndihmuar  dhe 

kam qene e punësuar ne biznesin e tij. I njëjti gjate vitit 2010 ka ra ne kris financiar, 

s’kemi mundur te i kryejmë obligime ndaj partnereve kemi pasur obligime ndaj bankave  

dhe bashkëshorti im është detyruar te merr te holla nga persona privat me kamatë. Të 

njëjtin e kam vërejtur qe ka qene i s qetësuar  ka marrë tableta për s qetësim dhe unë si 

bashkëshortja e tij kam kërkuar qe te me tregoi se çfarë halli ka,  dhe ai me ka treguar se 

ka marrë te holla nga F. H., dhe se i njëjte është duke e kërcënuar, ka qene ne depresion 

te madh ka thëne se  do te beje vete vrasje apo do te vras F.. I kam thënë se s ka nevoje të 

vras askënd e as te shkoj ne burg, i kam thëne te shesim pasurin dhe ti kthejmë borxhin. 

Restoranti “O.” qe ka qene ne emër tim, bashkëshorti ka kërkuar qe te ja bartim F. ne 

mënyrë qe te zbritet borxhi, andaj kam pranuar qe te shkoi te noteria se bashku me 

bashkëshortin dhe këtë restorant te ja bartim F. H., pasi qe  bashkëshorti ka marrë para 

me kamatë. Sa kam pasur njohuri bashkëshorti im ka marrë përafërsisht 200.000€. Për 



vërtetimin e deklaratës noteriale ku unë kam nënshkruar unë e bashkëshorti im nuk kemi 

marrë asnjë cent nga F., dhe nuk është e vërtete se na ka dhënë para kesh për këtë 

restorant, por restoranti ja kemi dhënë qe  zbritet shuma e borxhit. Ne mobil te 

bashkëshortin tim kam pare mesazhe kërcënuese qe ka bërë i akuzuari duke i kërcënuar 

se do te ja vras djalin do te ja merr familjen, kam kërkuar nga bashkëshorti qe rasti te 

lajmëroi ne polici, e të cilën gjë bashkëshorti e ka bërë pasi qe i akuzuari i ka vendosur 

drynat ne objektet tona afariste, ndërsa lokal “ O.” i është duke  e mbajtur i akuzuari ne 

shfrytëzim dhe posedim të lirë.  

 

Gjykata ne cilësinë e dëshmitarit ka marrë ne pyetje  P. H., i cili ka deklaruar se te 

dëmtuarin E. e ka vëlla, dhe  i njëjti qe nga vitin 1990  ka poseduar firme private qe është 

marrë me dizajnë aq tekturë dhe interier, ku unë kam qene i punësuar si inxhinier i aq 

tekturës. Sa kam kuptuar unë ne vitin 2012, ka pasur ngecje ka pasur kredi te mëdha ne 

banka dhe nuk ka pasur mundësi ti ktheje kreditin,  dhe kam vërejtur vellaun time qe ka 

qene ne gjendje te stresit dhe unë si vëlla jam mundur ti ndihmoi. I njëjti ka qene i 

mbyllur ne veti, kam biseduar me bashkëshortin e tij, kam qene kureshtar te dije se pse 

është ne këtë gjendje depresive, dhe kam kuptuar qe i njëjti ka marrë para me fajde nga F. 

H.. Unë F. e kam njohur nga se ka ardhur disa here ne firmën tonë dhe unë kam menduar 

qe është klientë si shumica e klientëve qe vijnë dhe kam kontaktuar për shërbime qe kemi 

ofruar. Me kujtohet që sipas porosisë së E. një barak- kioske qe ne e kemi prodhuar e 

kane quar në placinë e  F. unë personalisht dhe nuk kam pare te holla për këtë shërbim, 

por sigurisht për këtë shërbim F. dhe E. janë marrë vesh.  

 

I akuzuari F. H. ne mbrojtje te vete ka deklaruar se:  këtu te dëmtuarin E. H., për 

herë te pare e ka takuar ne Zvicër me dt.  14.01.2011, dhe se i njëjti para kësaj ka 

kontaktuar ne telefon dhe gjate takimit ka pasur një grumbull te  dokumentacionit duke 

mi prezantuar se është pronar i këtyre pronave, dhe se ka pasur një kërkesës  te Banka 

Ekonomike, për kredi ne vlere prej 1.000.000€. Po ashtu me ka treguar se qe ka blere 

token e auto shkollës ne  Gjakove, ku një pjesë te kësaj toke ja ka shitur familjes T. qe 

jeton ne Zvicër. Pasi qe mi ka propozuar te gjitha këto dokumente nga unë ka kërkuar qe 

te ja huazoi 400.000€, gjere 500.000€, ne një afate prej 3 muajve, nga se te hollat  ju kane 

nevojitur ka pasur qe te paguaj disa kiste te kredive, ndërsa pjesën tjetër për ndërtimin e 

objektit qe gjendet ne rrugën  Prizren – Gjakove, ne  dalje te Gjakovës, mi ka prezantuar 

fleta poseduese dhe fotografit e pronave. Më ka thënë se për realizimin e kredisë prej 

1.000.000€, i nevojitet qe ti hiqi një shtylle te tensionit te larte ne objektin ne ndërtim ne 

dalje te Gjakovës, atëherë Komuna do te me lëshoi lejen dhe do te realizoi kredinë,  dhe i 

njëjti si garancion mi ka afruar edhe 5 prona tjera si dëshmi  gjegjësisht si garancion qe 

nëse nuk ja ktheje te holla te ja marre këto prona. Gjate kësaj bisede qe është zhvilluar ne 

Zvicër ka qene prezentë edhe vellau im B., dhe unë jam bindur qe pas prezantimit te këtij 

dokumentacion i kam thënë qe ne Zvicër nuk ka mundësi qe ti japi gjithë ketë shuma por 

kam mundësi ti japi vetëm 100.000€, te cilën shume ja kam dhënë te njëjtën ditë, dhe i 

kam thënë se kur do te vije ne Gjakovë, prape do te bisedojmë dhe do ti jap dhe parat 

tjera.  Ne muajin Mars 2011, kam ardhur ne Gjakove, e kemi lanë takimin jemi takuar ne 

zyrën e tij,  ku ne këtë takim kam qene unë me vellaun dhe me një femër me te cilën unë 

bashke jetoi. E. e ka përpiluar një kontrate mbi huan, kontrata është lexuar dhe e njëjta 

është nënshkruar nga te dy palët  dhe bashkëshortja ime me te cilën unë bashkëjetoi na ka 

fotografuar gjate nënshkrimit. Po te njëjtën ditë pas nënshkrimit te kontratës  ka ardhur në 

shtëpinë time ne Gjakove, dhe i kam dhënë edhe  370.000€, te cilën shume ja kam dhënë 

ne kesh ne prezencën e vëllait tim, dhe tani shuma e përgjithshëm e huas ka qene shuma 



prej  470.000€. I njëjti ka pasur për obligim qe sipas kontratës te me ktheje huan, i njëjti 

nuk i është përmbajtur kësaj kontrate, andaj kemi përpiluar një deklaratë tjetër me të cilën 

deklaratë kemi shtyrë afatin e pagesës, prapë nuk kam mundur te realizoi edhe këtë 

premtim prapë i është vazhduar afati deri ne muajin Mars 2013, dhe i njëjti prape ka 

përpiluar një deklarate ne zyrën e tij për vazhdimin e afati te pagese, raportet e mira i 

kemi pasur deri ne  30 gusht 2013, ku jam ftuar ne polici për intervistim, dhe i njëjti me 

ka paraqitur kinse unë jam kërcënuar  dhe  ja kam mare pronat ne mënyrë te pa ligjshëm. 

Restoranti “ O.”  ka qene ne emër te  bashkëshortes se tij  dhe i njëjti ka qene ne hipoteke, 

te njëjtin restorant e kam blere ne shume prej 150.000€, dhe përket kemi shkuar te noterja  

dhe e kemi vërtetuar deklaratë noteriale  dhe unë E.  i kam dhënë para kesh ne shume prej 

150.000€,  dhe i njëjti mi ka dorëzuar qelesat e lokalit dhe te njëjtin vend e kemi 

shfrytëzuar sot e kësaj dite. Po ashtu e kam blere dhe dy lokale dhe një podrum dhe 

përket kemi shkuar ne zyrën juridike te F. L., dhe i njëjti na ka përpiluar një kontrate  dhe 

çmimi i shitblerjes ka qene  65.000€, dhe ne ketë rast i kam dorëzuar para kesh dhe i 

njëjti mi ka dorëzuar çelësat, pasi qe rastin e ka paraqitur ne polici ne muaj gusht te vitin 

2013, ndaj meje është iniciuar procedura penale, me q rast me është caktuar arresti 

shtëpiak e me vone paraburgimi, E. ne mënyrë te pa ligjshëm ka hyre ne këto lokale qe 

mi ka shitur dhe ka iniciuar  procedure civile. Pas kësaj edhe unë kam ushtruar padi, për 

kthimin e borxhit ne shume prej 470.000€, dhe procedura është ne zhvillim e sipërme. 

Dhe unë kam qene ne posedim te këtyre lokale nga dt. 10.05.2012, pas nënshkrimit te 

kontratës ndërsa nga 30 gusht 2013,  qelesat e lokalit me janë marrë nga Prokuroria. Ka 

deklaruar se kurrë nuk i është kërcënuar te dëmtuarit dhe çdo here kemi pasur  kontakte te 

sinqerta, i njëjti ka qene ne krizë  dhe këtu i dëmtuari  asnjëherë nuk mi ka kthyer te 

hollat qe i ka marrë hua.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit F. H., av. G. K., ne fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar 

se: pas mbajtjes se seancave te shqyrtimeve kryesore  fillimisht kërkoi nga kjo Gjykatë qe 

te bije aktgjykim lirues nga se nuk është provuar se i akuzuari te këtë kryer vepër penale 

për te cilën akuzohet nga se me asnjë prove materiale me veprimet e te mbrojturit tim nuk 

ekziston veprimi inkriminues për vepër penale për te cilën akuzohet. 

Kjo aktakuzë është ngritur pa asnjë provë materiale relevante qe vërteton dyshim 

e bazuar mire, se i mbrojturi im  ka kryer vepër penale qe akuzohet ne aktakuzë.  

  

Tani gjate shqyrtimi kryesore Prokurori i Çështje ne vend qe te heqë dore nga 

akuza ne mungese te provave materiale i njëjti bënë rikualifikimin e veprës penale  nga 

vepra penale e fajdeje nga neni 343 para 3 lidhur me para 1 te KPRK-se, ne vepër penale  

kontraktimi i përfitimit jo proporcionale nga neni 270 te KPRK-se, dhe i njëjti duke 

vërejtur qe  kjo aktakuzë nuk do te kaloi ne mungese te provave materiale nga se te gjitha 

provat e nxjerra kanë shkuar ne drejtim te asaj se i pandehuri F. H., nuk ka kryer vepër 

kurrfarë vepre penale, e këtë e ka vërtetuar edhe përfaqësuesi i palës së dëmtuar, ku ne 

seancën e parafundit ka bërë propozim qe ne cilësi te dëshmitarëve te ftohen 

bashkëshortja dhe vëllai i te dëmtuarit E. me qellim qe këta dy dëshmitar tani ne fund te 

seancës gjyqësore te krijoi elemente inkriminuese te kanosjes me qellim qe Prokurori te 

beje edhe një rikualifikim te  radhës, tani duke e akuzuar te mbrojturin tim  për vepër 

penale te detyrimit nga neni 267 para 2 lidhur me para 1 te KPK-se.  

 

Prokurori i Çështjes para se te beje rishikimin e dispozitivit te I te  akuzës, është 

dashur qe kësaj Gjykate ti siguroi prova te besueshme nga E. me ndonjë sms  kërcënuese, 

apo me ndonjë provë tjetër e jo tere akuzën tani e bazon vetëm ne dëshminë e E.  



bashkëshortes së tij dhe vëllait te tij, te cilët nuk kane folur te vërteten nga se  E. i ka 

borxhe F. shumen prej 470.000€, dhe është e pa logjikshme qe i dëmtuari E. te këtë patur 

kërcënime të gjata serioze dhe te mos lajmëroi rastin ne polici.   

Se me te vërtete kjo akuzë duhet te hudhet dhe i mbrojturi im duhet te lirohet nga 

akuza ne mungese të provave materiale vërtetohet edhe nga  fjala përfundimtare e 

Prokurorit te cilën e ka përpiluar me shkrim ne dy faqe jo te plota, bene ricilësimin e 

dispozitivit te I,  dhe heqë dore nga ndjekja  nga dispozitivi i II  dhe i III te kësaj aktakuze 

te ndryshuar fare nuk e arsyeton  ketë akuzë e cila mbështet vetëm me deklaratën e te 

dëmtuari E. dhe bashkëshortes se tij V. H.. 

 

Prokurori ne  fjalën e tij përfundimtare thotë se  akuza pjesërisht është vërtetuar 

edhe nga dëshmia e dëshmitareve F. Z., F. N., dhe F. L., e ky konstatimi i Prokurorit 

absolutisht nuk është i vërtete nga se këta tre dëshmitar kane vërtetuar se, si kontrata mbi 

huan  dhe deklarata noteriale  janë bëre pa kurrfarë presioni  dhe me vete  dëshirën e dy 

palëve. Pra si provë materiale është nxjerr kontrata mbi huan e përpiluar  dhe e 

nënshkruar me dt. 04.03.2011, dhe asnjëherë nuk është kontestuar se kjo kontrate është 

përpiluar me ketë date, është nxjerrë si provë materiale deklarata mbi dhënien- marrjen e 

huas, e përpiluar dhe e nënshkruar me vete dëshirë  dhe pa presion  ne zyrën e E., është 

nxjerrë si prove materiale deklarata noteriale  mbi shitblerjen e restorantit “O.” e 

përpiluar  ne zyrën notares  F. Z., e cila u dëgjua ne cilësinë e dëshmitares dhe e njëjta ka 

dëshmuar se kjo deklaratë është përpiluar  dhe nënshkruar  me vullnete te lire te E. dhe 

bashkëshortes se tij, andaj nga këto prova  shihet qarte  se te gjitha veprimet ne lidhje me 

hua marrjen janë ndërmarr me vete dëshirë dhe pa kurrfarë presioni dhe kërcënimi nga i 

mbrojturi im, pra çështja ne fjale është e karakterit juridiko civile nga se për ketë çështje 

janë iniciuar disa procedura civile qe kane përfunduar ne favor te paditësit F. H., e të cilat 

vendime gjyqësore janë ekzaminuara si prova materiale. Duke marrë parasysh se gjate 

tërë shqyrtimeve gjyqësore i dëmtuari E. me asnjë prove materiale nuk i paraqiti kësaj 

Gjykatë, qofte ndonjë dëftesë për kthimin e parave, apo ndonjë dëshmi mbi kërcënimet e 

F., siç pretendon i dëmtuari E. me ane te sms, apo te ndonjë prove te besueshme 

materiale, e po ashtu as Prokurori nuk paraqiti asnjë prove materiale me te cilën do te 

vërtetonte akuzën, kërkoi qe Gjykata ketë akuze te hudhi dhe ne mungese te provave 

materiale, dhe te mbrojturin tim te e liroi nga akuza  përkatësisht qe Gjykata ne kuptim te 

nënti 364 para 1 pika 1.3 te KPPK-se, te merr aktgjykim lirues, për te gjitha pikat e 

akuzës, nga se nuk është provuar se i akuzuari te ketë kryer vepër penale për te cilën 

akuzohet.  

 

I akuzuari F. H., ne fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar, se ne tërësi e ka 

mbështetur fjalën përfundimtare te mbrojtësit te tij dhe ka deklaruar se nuk ka çka te 

shtoi.  

 

Gjate dhe pas administrimit te provave te propozuara ne aktakuze dhe atyre te 

propozuara nga përfaqësuesi i autorizuar te dëmtuarit, duke vlerësuar me vëmendje  një 

nga një te gjitha provat  dhe me lidhshmëri me njëra tjetrën Gjykata ka vërtetuar gjendjen 

faktike si ne dispozitivin I te këtij aktgjykimit, se i akuzuari F. H., duke shfrytëzuar 

pozitën e tij  teje te vështirë materiale nga se i dëmtuari E. ka pasur  obligime ndaj 

bankave komercialë ne Kosovë, dhe i njëjti ne  pamundësi te shlyerjes se obligimeve këtu 

i akuzuari  shfrytëzon gjendjen e vështir financiare  te  dëmtuarit  duke i dhënë para ne 

formë te huas ne afate te shkurtër me kamate te lartë e cila kamat rritet ne mënyrë 

marramendëse, nga se këtu i dëmtuari E. nuk ja kthen borxhin me kohe, andaj kryerësi e 



ka shfrytëzuar gjendjen e vështirë materiale,  dhe pas lidhjes e kontratës së pare mbi huan 

menjëherë ne starte te dëmtuarit E. i ndalet kamata prej 7 % ne muaj,  dhe i dëmtuari ne 

pa mundësi te kthimit te borxhit kjo kamatë rritet çdo herë, dhe  i dëmtuari ka qene 

gjendje te vështirë dhe pranon qe restorantit “O“ me deklarate noteriale te notarja  F. Z. te 

nënshkruaj qe kinse i njëjti më vullnetin e tij te lirë e po ashtu edhe bashkëshortja e tij te 

nënshkruar e në pa mundësi qe kjo pronë te bartet ne emër te  akuzuarit nga se e njëjta ka 

qene ne hipotekë e për të cilën pajtohet ne deklarate te dhënë nga i dëmtuari E. dhe 

bashkëshortja e tij,  qe te bëjnë përpjekje maksimale qe kjo prone te lirohet nga barra 

hipotekare nëpërmjet barazimit financiar, dhe te notarja palët kane deklaruar se kinse E. 

H. ketë pronë ka pranuar shumën prej 150.000€, e cila gjë ne realitet nuk ka ndodhur nga 

se kjo shume e te hollave është dashur sipas Ligjeve ne fuqi te paguhet neper mjete 

bankës, por i akuzuari duke shfrytëzuar pozitën e tij te vështire materiale, po ashtu ja 

merr edhe automjetin e tipit Cheverlet, ku vlera reale e këtij automjeti ka qene shume ma 

e madhe se vlera prej 7.000€, po ashtu i akuzuari te dëmtuarit ja ka nënshkruar edhe tre 

lokale dhe podrumet qe kane qene pronë te dëmtuarit  qe kinse i akuzuari këto prona i ka 

blere ne shume prej 65.000€, dhe kinse i ka paguar me para kesh  ne vlerë prej 65.000€, 

por te gjitha këto janë bërë me qellim qe  te zbritet borxhi  qe ka marrë i  dëmtuari nga i 

akuzuari.  

Nga provat e administruar është vërtetuar që i dëmtuari E. H. nga i akuzuari ka 

marrë pare hua me kamat mujore prej 7 %,  ku ne fillim te muajit shkurt i ka dhënë 

100.000€, para kesh dhe atë 30.000€ ne L. te Zvicër, ndërsa 63.000€, i ka marrë nga 

motra e tij F. H. ne Gjakove, dhe menjëherë i ka zbritur  7.000€ për kamat mujore e me 

vone ne fazën e dytë  i ka marrë edhe  140.000€, po ashtu me kamat prej 7% mujore ne 

afate prej 4 muaj, ku fajdeja është zbritur ne shumë prej 9.800€. Pasi qe i  dëmtuari nuk 

ka mundur ti përmbahet  kontratës së huas ti ktheje borxhin me kohe  kamata i është rritur  

nga se e njëjta ka qene mujore, kohe pas kohe i ka kthyer te hollat  te motra e tij dhe nëna 

ne Gjakovë, mirëpo i njëjti Gjykatës nuk i ka prezantuar asnjë provë për kthimin e këtyre 

te holla, e ne pa mundësi te kthimit te borxhit ka qene i obliguar ti nënshkruaj pronat qe i 

ka pasur ne emër te tij për barazimin e borxhit, mirëpo i akuzuari te njëjtin e ka obliguar 

te nënshkruar kontrata mbi hua duke ja zmadhuar borxhin ku ne kontratë mbi dhënien – 

marrjes se huas, e lidhur ne mes te F. H. si hua dhënësi, dhe E. H. si hua marrës, me dt. 

04.03.2011, është shënuar se objekti i kësaj kontrate është dhënia e huas nga huadhënësi, 

dhe marrja e huas nga huamarrësi ne shume prej 470.000€, ne kohëzgjatje prej 16 

muajve, nga data  04.03.2011, gjere me dt. 30.06.2012, ku  hua marrësi i dëmtuari E. i  ka 

lënë garancion e huas  objektet qe i ka pasur ne pronësi, vikendicen e lagjen T. njerka ne 

Brezovicë, palutshmeri ne ZK – Obiliq, objektin e  kompanisë  “S. D.“ ne Gjakove, me 

asetet e veta,  ne raste se hua marrësi nuk e kthen borxhin me kohe këto prona do ti 

kalojnë ne pronësi  huadhënësit.  

Ne rastin konkrete  kemi te beje me përfitim jo proporcionale material kamata qe 

ka qene mujore  7% e kontraktuar  nga te dy palët  e cila është shume e lartë  se sa ajo e 

zakonshme qe është nëpër bankë.  Pra jo proporcionali teti i dobisë materiale ne rastin 

konkrete është shume i  lartë ne fillim huaja është marrë ne shume prej 240.000€, e cila 

shume është rritur ne 470.000€, andaj ne rastin konkrete kemi te gjitha tiparet e veprës 

penale te kontraktimit te përfitimit jo proporcionalë, nga se këtu i akuzuari ka shfrytëzuar 

gjendjen e rende  financiar te dëmtuarit i cili ka pasur obligime ndaj bankave komercialë  

dhe personave tjerë juridik, dhe i njëjti ne pa mundësi e kthimit te këtyre  obligimeve me 

te  akuzuarin  ka hije ne marrëdhënie kontraktua lë te  përfitimit jo proporcionale.  

 



Gjykata ka hedhur poshtë tezet e mbrojtësit te akuzuarit  qe ne rastin konkrete nuk 

kemi te beje me vepër penale për te cilin akuzohet klienti i tij, nga se nga provat e 

administruar, pjesërisht nga mbrojtja e te  akuzuarit nga deklarata e të dëmtuarit E. H. i 

cili është marrë ne pyetje ne cilësinë e dëshmitarit si dhe bashkëshortes se tij, te cilët ne 

mënyrë kronologjike kane  shpjeguar se si i akuzuari me te dëmtuarin kane lidhur 

kontrate mbi huan ku kamata mujore ka qene 7 % e muajit  dhe qe ne fillim te dhënies se 

parave i akuzuari e ka ndalur shumen e kamatës  e ne pamundësi te kthimit te borxhit,  

borxhi është rritur nga se kamata ka ecur, dhe i dëmtuari ka qene i obliguar ti nënshkruaj 

çdo gjë qe ka kërkuar i akuzuari, andaj ne veprimet e te  njëjtit konsumohet te gjitha 

elemente qenësore te veprës penale kontraktimit i përfitimit jo proporcionalë nga neni 

270 te KPK-se.  

 

 Sa i përket rikualifikimit te veprës penale, nga vepra penale  kontraktimit i 

përfitimit jo proporcionalë nga neni 270 te KPK-se, ne vepër penale te detyrimit, nga neni 

267 para 2 lidhur me para 1 te KPRK-se, Trupi Gjykuese ka gjetur se  ne veprimet e te  

akuzuarit nuk formohet tiparet e kësaj vepre penale nga se gjate shqyrtimeve gjyqësore 

nuk është vërtetuar se këtu i akuzuari ka përdorur forcën apo kërcënimet e renda nga se 

Përfaqësuesi i akuzës dhe i dëmtuari nuk e kane dëshmuar ketë, se  i akuzuari ne force  

dhe kanosje serioze ka vepruar ne dem te dëmtuarit, pra ne rastin konkrete nuk kemi 

kërcënime qe është vene ne dijeni i dëmtuari qe mund te pësojnë ndonjë te keqe, pra nuk 

kemi kërcenim serioz  por ne rastin konkrete i dëmtuari ka qene o obliguar te nënshkruar 

çfarë do kontrate qe ka kërkuar i akuzuari dhe sipas Trupit Gjykuese ne veprimet e te  

akuzuarit formohen te gjitha elemente qenësore te veprës penale te kontraktimit jo 

proporcionale për te cilën vepër i akuzuari është shpallur fajtor dhe gjykuar si ne 

dispozitivë te këtij aktgjykimit.  

 

Gjykata gjate matjes dhe shqiptimit te dënimit ka mare parasysh te gjitha rrethanat 

qe ndikojnë ne llojin dhe lartësinë e dënimit te  parapare me dispozitat e nënti 73 te 

KPRK-se, e te cilat kane ndikuar ne individualizimin e dënimit sidomos ka marrë 

parasysh përgjegjësinë penale te  akuzuarit, i akuzuari ne aspektin e përgjegjësisë penale 

është tërësisht përgjegjës  për veprimet e veta,  respektivisht ishte ne gjendje ti kontrolloi 

veprimet dhe i njëjti veprën e ka kryer me dashje andaj Gjykata si rrethana renduese ka 

marrë parasysh peshën e veprës penale demin e shkaktuar te dëmtuarit edhe përkundër 

faktit që i ka mare pronën te dëmtuarit, ende i kërkon borxhe ne shume prej 470.000€, si 

dhe vepra te tilla ne regjionin e kësaj Gjykate është ne rritje, si rrethanë lehtësuese ka 

marrë parasysh se i akuzuari me herët nuk ka qene i gjykuar qëndrimin korrekte gjate 

Gjykimit, andaj Gjykata është e bindur se me dënimin e shqiptuar do te arrihet qëllimi i 

dënimit i parapare me dispozitat e nënti 41 te KPRK-se, se te i njëjti do te këtë ndikim 

edukues, te i gjykuar dhe te persona tjerë duke i kontribuar disiplinës dhe përgjegjësisë 

me te madhe te qytetareve.  

  

 Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarve që kërkesën pronësore-juridike te  

realizoi ne konteste te rregullt civile, bazohet ne dispozitat e nenit 463 para 1- 2 te KPPK-

së.  

 Sa i përket pjesë refuzuese te aktgjykimit bazohet ne dispozitat e nënti 363 para 1 

pika 1.1, pasi qe Prokurori i Shtetit është tërhequr nga akuza për këto dy vepra penale ne 

përfundim te shqyrtimit gjyqësor.  

 



 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor, bazohet ne 

dispozitat e nenit 450 par 3 të KPPK-se. 

 

  Nga arsyer at e cekura me larte dhe me zbatimin e neni 365 par. 1 te KPPK-se 

është vendosur ne  dispozitave te këtij Aktgjykimi. 

 

        

GJYKATA THEMELORE NE GJAKOVË,- Departamenti për Krime të Rënda 

                                   PKR.nr.23/14,  me dt.16.05.2016             

 

Procesmbajtësja      Kryetari i trupit gjykues 

Bute Ramosaj        Shaqir Zika 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankese ne afate 

prej 15 dite, nëpërmjet  kësaj Gjykate për Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 

 

  

 

  

  

  

    

 

 

 

 

 


